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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự huyện Như Xuân 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

 Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng về ban hành Quy định việc tổ chức hoạt động của Ban Tuyển sinh 

quân sự các cấp và Hội đồng Tuyển sinh nhà trường Quân đội; 

 Căn cứ Công văn số 1710/BCH-TM ngày 19/5/2017 của Bộ CHQS tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự; 

 Xét đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự huyện, sau khi đã thống nhất với các 

ngành chức năng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự huyện Như Xuân gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

1. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

2. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Chỉ huy trưởng - Ban CHQS huyện - Phó ban trực 

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó CHT-TMT - Ban CHQS huyện - Phó ban 

4. Ông Mai Anh Tiến - Trưởng Công an huyện - Ủy viên 

5. Ông Trần Minh Dũng -  Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên 

6. Ông Cao Tiến Dũng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Ủy viên 

7. Ông Lê Văn Hiếu - Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên 

8. Bà Vi Thanh Hương - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên 

9. Ông Lường Ngọc Tứ - Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện - Ủy viên 

10. Ông Đỗ Văn Chung - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên 

11. Bà Đỗ Thị Phương - Hiệu trưởng trường THPT Như Xuân - Ủy viên 

12. Ông Lê Bá Long - Hiệu trưởng trường THPT Như Xuân 2 - Ủy viên 

13. Ông Lê Sỹ Nam - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Như Xuân - Ủy Viên 

14. Bà Phạm Thị Thuận - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX  - Ủy viên 

15. Ông Hoàng Tuấn Vũ - Chính trị viên phó - Ban CHQS huyện - Ủy viên 

16. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tham mưu trưởng - Ban CHQS huyện - Ủy viên 

17. Ông Phạm Văn Hoàn - Trợ lý Dân quân tự vệ - Ban CHQS huyện - Ủy viên 

18. Ông Đoàn Đức Tùng - Trợ lý  tuyển sinh - Ban CHQS huyện - Thư ký 
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* Mời tham gia Ban Tuyển sinh quân sự: 

19. Ông Đặng Thông Tư - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.  

20. Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyển sinh quân sự 

1. Chức năng: Tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào các nhà trường Quân đội. 

 2. Nhiệm vụ: 

 - Tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tuyển sinh quân sự trên địa bàn huyện đúng chủ trương, đường lối của 

Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của 

huyện và hướng dẫn của Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) cấp trên; 

 - Xây dựng, quán triệt thực hiện quy chế hoạt động của Ban TSQS huyện; 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch TSQS và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

TSQS trong phạm vi toàn huyện. Phối hợp với các ngành, trường học, trung tâm 

giáo dục thường xuyên, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp 

quân sự theo kế hoạch; 

 - Tổ chức đăng ký TSQS; lập hồ sơ sơ tuyển, lập danh sách dự tuyển, lập hồ 

sơ đề nghị dự thi, dự tuyển cho các thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển vào các nhà 

trường trong Quân đội; giúp cấp có thẩm quyền cung cấp thông tin về công tác 

TSQS thuộc phạm vi của huyện; 

 - Tổ chức tổng kết, báo cáo Huyện ủy, UBND huyện và Ban TSQS cấp trên 

về kết quả công tác TSQS huyện theo quy định; 

 - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện 

nhiệm vụ TSQS; giúp cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về TSQS 

theo quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác có 

liên quan đến công tác TSQS do Huyện ủy, UBND huyện và Ban tuyển sinh quân 

sự huyện giao; 

 - Ban TSQS huyện sử dụng con dấu của Ban CHQS huyện để thực hiện 

nhiệm vụ tuyển sinh quân sự. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

303/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (báo cáo); 

- Ban tuyển sinh quân sự tỉnh (báo cáo); 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Đức Đồng 
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